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BIISIPAJAN KONSETIN KAPPALEET 9.10.2020 

 

RAKKAUSLAULU 

 
Yhdessä Linnanmäellä kävellään 
mennään naurunvetoon. 
Sä oot ihana ja kaunis, tää on rakkautta 
mut en uskalla sitä sulle kertoa 
 
Rakkaus antaa kevyen mielen 
mut se on vienyt multa kielen. 
Haluisin viedä sut tanssimaan 
ja mennä sormuksen ostamaan. 
Antaisin sulle mun sydämen. 
 
Rakkaus, woo-ooo-ooo-oooo 
Rakkaus, woo-ooo-ooo-oooo 
Yhdessä on olemassa uusi elämä (rakkaus, rakkaus) 
sateenkaaren toisella puolella. 
 
Sydämessä tuntuu syke nousee 
mun kasvot punottaa. 
Tarvitsisin varmaan lääkäriä 
niin paljon taidan rakastaa. 
Haluaisin saada vastarakkautta 
mut sä et oo mulle kertonut 
ootko säkin muhun ihastunut 
Mä voisin olla suhun rakastunut. 
 
Rakkaus, woo-ooo-ooo-oooo 
Rakkaus, woo-ooo-ooo-oooo 
Yhdessä on olemassa uusi elämä (rakkaus, rakkaus) 
sateenkaaren toisella puolella. 
 
Hampurilaiselle mennään 
Tarjoon sulle limunkin 
SÄ otat ekan hörpyn 
ja kysyt otatko sinäkin 
Sitten kerrot mulle 
mitä sinä ajattelet.  
Katseemme kohtaa 
ja annat mulle suudelman. 
 
Rakkaus, woo-ooo-ooo-oooo 
Rakkaus, woo-ooo-ooo-oooo 
Yhdessä on olemassa uusi elämä (rakkaus, rakkaus) 
sateenkaaren toisella puolella. 
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MATKALAULU 

 

Onko passi voimassa? 

Missä on mun uikaarit? 

Tarviinko pitkät kalsarit? 

Vai minkälaiset on kelit? 
 

Hiphip hurraa 

matkustaa saan 

Hiphiphurraa 

 

Egypti, Teneriffa, Pakistan 

Korkeasaari, Japani ja Mäkkäri 
 

Hiphip hurraa 

matkustaa saan 

JEE 

 

Lentokone jännittää 

korvat lukkoon jämähtää 

Junassakin kivaa on 

lihapullatarjoilu 

Hiphip hurraa 

matkustaa saan 

 

Sarenmaa, Ruotsi, Vehkataipale 

Linnanmäki, Afrikka tai hotelli 

 

Hiphip hurraa 

matkustaa saan 

Hiphiphurraa 

JEE 
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PEIPPOLAULU 

 
Peipponen laulaa 
veneily on ihanaa 
Haluan veneilemään 
ja jäätelöä syömään 
 
Ikävöin kesää sekä uimista 

 

Kesällä on lämmin ja helle 
Voi  kulkea vaikka shortseissa 
 
Välillä sataa 
mut se ei haittaa 
Aurinko paistaa 
ja sateen kuivaa 
 
Ikävöin kesää sekä uimista 

 
Kesällä on lämmin ja helle 
Voi kulkea vaikka shorseissa 
 
Peipponen laulaa,  
veneily on ihanaa 
Haluan veneilemään 
ja jäätelöä syömään 
 
Kohta on taas kesä! 
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OOPPERALAULU 
 

Oopperanainen 
on joskus iloinen 
on joskus surullinen 
oopperanainen 

Kun saa laulaa 
Se on ihanaa 
Laa laa la laaa laaa… 
oopperanainen 
 
Jos on tyhjä yleisö 
se harmittaa 
Mut jos on monta katsojaa, 
se on kivaa, se on kivaa! 
 
Oopperanainen 
opetteli räppäämään 
Räpätiräpäti räpäti räp, oon oopperanainen ja osaan räpätä… 
Nyt  nuoretkin tykkää 
oopperaräpistä 
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SIIVOUSRAP 

Mä kuulin biisin radiosta, se oli hyvä biisi, se kertoi susta 
Jänis istui maassa torkkuen 
mikä sul on jänönen 
kun et enää hyppele? 
Hyppää pois 
Hyppää pois 
 
Sä nukut aina, myös lauantaina 
Voisitko joskus herätä, ettei mun tartte aina sun jälkiä kerätä 
 
Siivoo edes joskus 
Siivoo sun omat sotkus 
 
Siivoo edes joskus 
Siivo osun omat sotkus 
 
MÄ kuulin biisin radiosta, se oli hyvä biisi, sekin kertoi susta 
Tinakenkätytöstä laulettiin, sil oli kiire jonnekin 
Hei ei en sitä salaa, näillä teillä loppuun palaa 
Kauheesta kiirestä laulettiin,  
silkin oli kiire johonkin 
 
Siivoo edes joskus 
Siivoo sun omat sotkus 
 
Siivoo edes joskus 
Siivo osun omat sotkus 

Mä kuulin taas biisin radiosta, 
se oli hyvä biisi, sekin kertoi susta 
Autiotalosta laulettiin, taas siellä mentiin johonkin 
käsikädessä kuljettiin taloon autioon  
ja se minua niin ravistaa 
Voisitsä lähtee mun kaa kävelylle 
ihan vaan kahdestaan 
 
Mut eka  

 
Siivoo sun omat sotkus 
Siivoo edes joskus 
 
Siivoo edes joskus 
Siivo osun omat sotkus 
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KESÄHITTI 

On pilvinen sää ja mä mietin juhannusta 
mun tekis mieli syödä makkaraa sun kanssa 
jeeee jeee jeeeee 
 
Mentäs kesämökille moottoriveneellä 
Kaveriporukalla ois yhdes kiva olla 
jeeee jeeee ou jeeee 
 
Meil on grillijuhlat 
makkarat ja juomat 
Kaverit ja musat 
ja kaikilla hyvä juhlafiilis! x2 
 

Juhlijoita lisää saapuu  lentokoneella, 
siel on sukulaisia ja Ville ja Valle 
jeee jeee jee jeee 
Mentäs kesämökille isolla porukalla, 
juhannusbileis on yhdes kiva olla 
jeee jee, ou jeeee 
 
 
Meil on grillijuhlat 
makkarat ja juomat 
Kaverit ja musat 
ja kaikilla hyvä juhlafiilis! x2 

Räppiläppää, 
linnutkin räppää 
heittää läppää 
-räppiläppää 
 
Räppiläppää 
däpädidäppää 
heitetään läppää 
räppiläppää 

Meil on grillijuhlat 
makkarat ja juomat 
Kaverit ja musat 
ja kaikilla hyvä juhlafiilis! x2 
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VOIMALAULU 
 

Maailmassa on paljon hyviä biisejä 
niissä on paljon hyviä sanoja 
Voidaan laulaa vaikka ruusunkukista 
voidaan laulaa myös linnuista 
 
Kitaralla voi soittaa 
Kitaralla voi soittaa 
Kitaralla voi soittaa 
ROKKIMUSIIKKIA! 
 
Maailmassa on paljon hyviä biisejä 
niissä on paljon hyviä sanoja 
Voidaan laulaa mummille menosta 
voidaan laulaa elokuviin menosta 
 
Pianolla voi soittaa 
Pianolla voi soittaa 
Pianolla voi soittaa 
ROKKIMUSIIKKIA! 
 
Ja Kitaralla voi soittaa 
Ja Pianolla voi soittaa 
Ja Rummuilla voi soittaa 
ROKKIMUSIIKKIA! 




